






 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم

 «ةسردملا لبق ام ةلحرم نم انتانبو انتانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم ّتس نم ةءارق جمانرب
 .ةنكمتملا ةءارقلا ةلحرم يأ ,سداسلا فصلا ةلحرم ىلإ :ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ

 تاعوضوم نم اًعساو اًقاطن يطغت ةّيصصق ريغو ةّيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي

 تادرفملا راركت ّنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم

 ىنعملا خيسرتو ححيحصلا ّيطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي ؛جمانربلا اذه يف .ةّيساسألا

 :جّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم ّلك يف .نهّذلا يف

 «لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم ؛ةلحرم دعب ةلحرم
 «هنكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم ىلإ

 .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مّكحتلا نم ءرمألا ةياهن يف
 .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا اذه بتك

 ءاًضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا ةعتمل ّيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ٌّيلاثم جمانرب هن

 ةلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا ." (يناثلاو لّوألا) ةءارقلاب ءدبلا .؟ (1601 8 11) ةءارقلا لبق ام ١.

 (سماخلاو عبارلا) ريب ةءارقلا .5 (عبارلاو ثلاثلا) ةّلقتسملا ةءارقلا .5 (ثلاثلاو يناثلا)

 .(سداسلاو سماخلا) ةئّكمتملا ةءارقلا .5

 دتميل كوُب دزييديل ممنؤاتعتلإب

 ةّيزاكخبإلا ةّمبطلا دتميإ لوُب دزييديل © عْيطلا قوق
 ِةَّبيَعلا ةّعبطلا قرت نوُرشان ناتنبل ةّبتكتم © بطلا قوقُح

 هروصتوأ باّتكلا اذه نم ءْرْجيأرْشَن زوجتال : ةظوفحح قؤقحلا عج

 .رشاتلا نِم ةِّيِظَخ ةّمفاوُم نود ٍةليسَو يأب وأ هنيزختوأ

 9232-11 : ديرتبلا قودنّص

 تنانئثبل- توريتب
 ّااحلا ءاحنأ عيمج يف توعْزَوُمَو ءالكذ

 2010 : كلوألا ةحيطلا

 تناننبل يف خبل
 1لكاتال: 978-9953-86-725-0
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 اةدوطشات تراتتل ةبنكم ما



 ٍلِئاَسَو نم ُدَدَع ٍةروّصلا يف
 .ةثيدحلا ِتالَصا هاوُجلا

 ا

 يف اندِعاسُت 0-0 ليسو





 ! د10 ةيربلا تذاضاوُملا لئاسو
 و





 ةثيدحلا ةّيَرَبلا ٍتالَصاوُملا لئاسو نم

 ليَ ُريَْدَدَع
 سيبوتوأ

 (صاب)



 ةيران ةَجاَرَد



 قثيدَحلا ِتالَصاوُملا لئاسَو َلْبَ

 اهّرُجَت ِتابَرَع َنوِبَكْرَي ٌساّنلا ناك
 ؛َناريثلا اهّرُجَت ٍتابّرَعو «ُلويْخلا
 .ةطيسّبلا ٍتاِجاَرَّدلاو



 ناريثلا اهّرَجَت َةَبَرَع ها اا 1226 مع



 د ل ا
 ا

 َناك ةّيرْضَعلا روسُجلاو ٍقّرطلا َلْبَق

 7 هلام نرفرختشت كاتلا





 !دعاسُت ةيئاملا تاللّصاوملا ٍلئاسَو

 ب 0

 اس اتا ناك «ةئيدحملا

 ةلع ةَيِعارَّشلا بكارّملاو ِيِدْجَتلا





 ُدَدَع ةّيئاملا ٍِتالَصاَوُملا لئاسُو نم
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 ةيوج !كالضاوملا لياسو لخ
 اهم ثاّتلا ناك

 «ةيوجل 8 0

 طَقق ٍنارّيطلاب َنومْلْحَي س





 هب قل هوس ف
 ةيوجلا ٍتالَصاوُملا ٍلئاسَو ضعَب هذه

 د



 نو



 ةّيَوَجلا ٍتالَصاوُملا ٍلِئاسَو لب
 كامب نولقتي سانا نآك ؛ةئيدحلا
 .ةّيعارّشلا تارئاطلاو نَخاَّسلا ءاوّهلا





 ا

 | ل نلا لكاشملا نُمْحَب وذه
 ١ تلا تالصاوُملا ٌلِياَسَو





 ِتالَصاوُملا لئاسُو يأ

 ؟ٌةعيطَب اهّيأو ؟ٌةعيرَس





 (فاشَك) دّرْسَم



 ٍِتاهّنَألاو ءابآلاو نيِمّلعُما ىلإ ةمِلك

 ةقّثلا لافطألا َحَتمَتل ةمّمصُم ةجّردُم ةعّلاطُم ٍبْتُك «أرقأ انأ» ةلسلس

 .ةءارقلل ةحجان ةيادب مهل رفوتو

 عب نوفلأي اوراص نيذلا لافطألا ٌبِياَنُي ثِلاَّقلا ىوَتسملا
 ّلك .ةريصق المح اوأر قي نأ ىلع نيرداق اوراصو ةطيسبلا تامِلكلا

 يف لافطألا َدِعاستل رّركتت تارابع ىلع يوتحت ىوتسُا اذه يف ةلمج

 ةقّوشُمو ةلّصفُم موسُر ةحفص لك يفو .رسُيلا نم ديزَمب اوأرقي نأ

 .هب عاتمتسالاو هتءارق ىلع عّجْشّتو ضنا مُهَق يف دِعاسُت

 باتكلا اذه
 تالصاوُلا ناضرعَت باتكلا امهب حتي ناتَّللا ناتحفّصلا ٠
 ةفلتخُما تالّصاوملا عاونأ ُضِرعَت ةقحاللا تاحفّصلاو .ةثيدحلا
 .ساّثلا اهُمِدْخَتسَي يتلا

 َعَرْشَي نأ يف ئدتبجلا ئراقلا َدِعاشل رّركتت ةرابعب ةحفص لك أدبت ٠
 .ةقثب ةءارقلا يف

 ام لوح ئراقلا عم ثّدحتلل 74 - 74 نيّتحْفَّصلا اوميختسإ ٠

 .باتكلا نم همّلعت
 داجيإ يف انتدَعاسُم درسا ٌمِيْخَتسَت .طيسب دّرسَم باتكلا رخآ يف »
 .انُمُبَي يذلا عوضوملا ةحفص
 .عيجشّتلاو ةدَعاسُا نم ريثك ىلإ نوجاتحي نوئدتمملا ءاّرَقلا



 هم مك
 «ةدعاسُملا نم ءيشب «نوردقي لافطأل وه 0

 ا

 .ةفولأمو ةقّوشُم عيضاوم .

 .ةلادو ةحضاو رّوص تامِلك ٠

 .ضنلل ةحّضومو ةعيدب موس ٠

 رّوص تامِلك

 ةّلادو ةّيساسأ لمُج
 ةطيسب

 ةريبك فورُح
 ةحضاو ةعادب هولا
 ةحراش
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 اا ةجّردتملا ةءارقلا لحارم
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